8. Els carnets Internacionals
Hi ha uns quants carnets que us seran de força utilitat quan us mogueu pel país o per l’estranger. Els podeu
tramitar a la majoria dels serveis d’informació juvenil de la nostra comarca, excepte el Carnet Jove, que es
tramita a “la Caixa”.
Carnet d’alberguista
És necessari per allotjar-se en qualsevol alberg de la xarxa nacional i de la internacional. És vàlid durant un any,
a comptar des de la data d’emissió. Les reserves dels albergs de Catalunya i del món les pots fer al telèfon 93
483 83 63. Les dels albergs d’Espanya les has de fer directament a l’alberg on vulguis allotjar-te. Hi ha diferents
modalitats de carnet:
* Carnet d’alberguista juvenil És per a joves de 14 a 29 anys. Per obtenir-lo necessites: DNI original, 5 euros i, si
ets menor d’edat, autorització del pare o la mare.
* Carnet d’alberguista adult A partir de 30 anys. Per obtenir-lo necessites: DNI original i 11 euros.
* Carnet d’alberguista familiar Per a famílies amb fills menors de 18 anys. Per a obtenir-lo cal: Llibre de família o
equivalent i 22 euros.
* Carnet d’alberguista de grup Destinat a entitats i associacions, sempre que siguin grups d’un mínim de 10
persones. Per obtenir-lo cal: Document timbrat per l’entitat o l’associació i 15 euros.
Carnet internacional d’estudiant (ISIC)
Per a estudiants en actiu a partir de 12 anys i sense límit màxim d’edat, amb la condició que estiguin
matriculats durant el curs lectiu en qualsevol ensenyament del sistema educatiu. És vàlid durant un any, des de
la data d’emissió. Per obtenir-lo necessites: Documenació que acrediti la condició d’estudiant (matrícula, carne
o certificat original de la Facultat o escola), foto carnet, DNI original i 6 euros.
Carnet internacional de professor (ITIC)
Per a professors en actiu. Dóna dret a obtenir descomptes en bitllets adquirits a les oficines de turisme juvenil i
és vàlid durant un any des de la data d’emissió. Per obtenir-lo necessites: certificat del centre educatiu que
acrediti que hi treballes amb dedicació d’un mínim de 18 hores setmanals, foto carnet, DNI original i 8 euros.
Carnet Jove i +25
El Carnet Jove s’adreça a joves d’entre 14 i 25 anys i el +25 als que tenen fins a 29 anys d’edat. Es pot utilitzar
per a beneficiar-se de descomptes i avantatges a més a qualsevol establiment de l’Estat espanyol i de diversos
països europeus on aparegui el distintiu d’aquests carnets o el d’”Euro <26”. El Carnet Jove o el +25 són vàlids
fins el 31 de desembre de l’any en que s’expedeixi o fins al moment que es compleixi l’edat límit. Per
obtenir-los necessites: DNI i abonar la quota anual de 6 euros.
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